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Familiezorg; 
is de zorg die familie verleent aan een 
familielid dat zorg nodig heeft 
 
 



En welke rol speelt of speelde zorg in jouw nest? 



Mantelzorg  Familiezorg 

Individueel gericht Systeem- of Familie gericht 

Patiënt of mantelzorger is klant 
 

De familie is klant 
 

Ziekte of probleem gericht Gericht op relaties 

Familiezorg en Mantelzorg 

Familiezorg is zorg die familieleden geven aan een (chronisch) ziek  
gezinslid binnen de sociale dynamiek van een familiesysteem    



 
 
In de afgelopen 100 jaar zijn er veel 

maatschappelijke ontwikkelingen 
geweest die invloed hebben gehad op 
familie en gezinsleven.  
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Maatschappelijke 
ontwikkeling 

Gevolgen/consequenties 

Vergrijzing Sandwich generatie 

Meer echtscheidingen Samengestelde gezinnen 
Alleenstaande ouders 

Minder huwelijken Alleenstaanden 

Vrouwen krijgen later/minder 
kinderen 

Kleinere gezinnen 

Vrouwen  werken Tijd en geld 

Andere relatievormen Same-seks couples 
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�  Toenemende vergrijzing en daarmee toenemende 

behoefte aan zorg 

�  Aandacht voor kostenbeheersing (bezuinigingen) 

�  Van verzorgingsstaat naar participatie samenleving 

�  Transitie van overheids- naar gemeentelijke 
verantwoordelijkheid 

 
�  Er wordt een toenemend beroep gedaan op; 

-  Eigen verantwoordelijkheid/zelfregie en 
zelfmanagement  

-  Het sociale netwerk van mensen tbv 
samenredzaamheid  



� Verreweg de 
meeste zorg wordt 
gegeven door 
familieleden / 
naasten 

� Zorgprofessionals 
zijn passanten, en 
ondersteunen zelf- 
en 
samenredzaamheid 



�  Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan 
helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en 
meer dan 8 uur per week 

�  1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 
verlies weleens het geduld 

�  5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk 

�  1 op de 6 werkenden is mantelzorger 

Bron: Informele zorg: wie doet wat? (SCP, 2015) 

 





�  Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het 
leven verbetert van patiënten en hun naasten 
die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of 
kwetsbaarheid, door het voorkomen en 
verlichten van lijden, door middel van 
vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van problemen van 
fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.  

�  Gedurende het beloop van de ziekte of 
kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor 
het behoud van autonomie, toegang tot 
informatie en keuzemogelijkheden.  

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, 2018 



� Behoort de zorg voor de cliënt én het 
familiesysteem tot de verpleegkundige 
beroepsuitoefening? 

� Wie vraagt wel eens aan familieleden; 
•  ‘hoe kan ik jullie ondersteunen?’ 
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FINC-NA stelling Ziekenhuiszorg 
(n=85) 

Thuiszorg 
(n=321) 

((helemaal) mee 
eens) 

((helemaal mee 
eens)) 

Het is belangrijk om uit te zoeken 
wie tot de familie van de patient 
behoort 

71% 85% 

Ik zoek altijd uit wie tot de familie 
van de patient behoort 
 

38% 42% 

Ik vraag familie hoe ik hen kan 
ondersteunen 

25% 60% 





 
Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg 
(Reifman, 1995; Cohen, 1988; Kaakinen et al, 2003; Romito et al, 2013; Luttik et al 2005) 

 
Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 
(Visser et a, 20014; Arestedt, Persson & Benzein, 2014) 

 
  

 
  

 



 

� Families waarin ‘zorg’ een centraal 
thema is geworden, vragen om 
ondersteuning gericht op het leren 
met elkaar omgaan in een nieuwe 
situatie 



� Familiezorg stelt de familie en relaties 
binnen deze families centraal 



 Patiënt 



 Patiënt mantel
zorger 



patiënt 



•  Vraagverheldering 

 Communicatie  

 Rolomkering 

 Hiërarchie 

 Levensfase 

 Traumatische ervaringen 

 Erkenning 

 Loyaliteit 

  



�  Dhr B heeft een slokdarmcarcinoom met 
uitzaaingen is daarvoor eerst curatief behandeld 
met oa operatie en bestraling. Deze behandeling 
had onvoldoende effect en dhr wordt nu palliatief 
behandeld.  

�  Er wordt hem nog een palliatieve bestraling 
aangeboden die levensverlengend zou kunnen 
zijn 



�  Dhr. wil deze bestraling niet meer, heeft een hele 
nare ervaring met de vorige bestraling 

�  Zijn vrouw lijkt het hem kwalijk te nemen; waarom 
doe je dit niet? Voor mij, voor je kinderen ……? 

�  Het wordt echter niet echt uitgesproken ……..  

�  Jij komt regelmatig bij dhr en mw. Je merkt dat het 
in de lucht hangt en hoort de afzonderlijke 
verhalen van dhr en mw …… 



�  Uitspreken van wensen en verwachtingen 

 



Zorgvrager 

Zorgverlener Familie/mantelzorg 



� Wat wenst dhr van mw ? 
� Wat wenst dhr van jou als vpk/verz? 

� Wat wenst mw van dhr? 
� Wat wenst mw van jou als vpk/verz? 

� Wat wens jij van dhr? 
� Wat wens jij van mw? 



Zorgvrager 

Zorgverlener Familie/mantelzorg 



�  Wederkerigheid  
�  Erkenning 
�  Gelijkwaardigheid 
�  Vertrouwen 
�  Toegankelijkheid 
�  Betrokkenheid 

 



 
Open communicatie  

leidt tot minder stress 





Vragen? 



 
Afsluiting en evaluatie 
 
 
 
 

     Contact: 
     Marie Louise Luttik 
     marielouiseluttik@gmail.com 
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